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Undervisningsbeskrivelse  

 

 

Termin December, 2020 

Institution VUC Storstrøm, Næstved 

Uddannelse Hf2 

Fag og niveau Kultur- og samfundsfag (Historie B, religion C, samfundsfag C) 

Lærer(e) Trine Fredberg Jørgensen (religion) 

Jonas Juul Bertelsen (samfundsfag og historie) 

Joachim Rosenørn-Due (Samfundsfag og Historie) 

Hold 5hfb8d402019 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Historie - Den danske velfærdsstat (enkeltfagligt forløb, historie) 

 

Titel 2 
Historie- Oplysningstid og revolution (enkeltfagligt forløb, historie) 

                                             …. (enkeltfagligt forløb, religion) 

                                              … (enkeltfagligt forløb, samfundsfag) 

Titel 3 Historie- Kolonisering og imperialisme (enkeltfagligt, forløb historie) 

Titel 4 Det gode samfund (flerfagligt forløb) 

Titel 5 Globalisering (flerfagligt forløb) 

Titel 6 Samfundsfag - Social arv i det senmoderne samfund 

Titel 7 Samfundsfag - Folkestyret 

Titel 8 Religion – Hvad er religion? En introduktion til religionsfaget 

Titel 9 Religion – Kristendommens formative periode og historiske udvikling  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Nb! Et skema for hvert forløb 

Titel 1 

 

Den danske velfærdsstat (enkeltfagligt forløb, historie) 

 

Indhold Kernestof 

Sophie Reimick et al, Kultur og samfund, Systime 2019: 

• Identitet (https://ks.systime.dk/index.php?id=128):) 

• Det traditionelle samfund (https://ks.systime.dk/index.php?id=145) 

• Det moderne samfund (https://ks.systime.dk/index.php?id=146)  

• Det senmoderne samfund (https://ks.systime.dk/index.php?id=147) 

 
Andersen et al, Fokus 3. Fra fattighjælp til velfærdsstat (Systime), s. 48-62 

 

Kilder 

• Kilde 1 (Jakob Knudsen, Det offentlige fattigvæsen præmierer æreløsheden 

(1908)) 

• Kilde 2 og 3 (En demokratisk forsørgelseslovgivning (1915) og Livet som ar-

bejdsløs i 1930’erne)  

• Kilde 4 (Poul Møller, Velfærdsstaten sløver modstandskraften (1956)) 

• Kilde 9: Den danske velfærdsstat i fremtiden. 

• Kilde 8: Fremtiden velfærd - vore valg fra Velfærdskommissionen, 2005 

 

Metode 
Peter Frederiksen et al. Grundbog til Danmarkshistorien, Systime. Historisk metode og ma-

terialekritik: https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=238  

 

Supplerende materiale 

Kristeligt Dagblad, Baggrund: Tidsregning i andre kulturer, 28.12.2011: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/baggrund-tidsregning-i-andre-kulturer) 
 

Dr.dk, Skru tiden tilbage til 50’erne: https://www.dr.dk/tv/se/skru-tiden-tilbage-serie-

ii/skru-tiden-tilbage-series/skru-tiden-tilbage-til-1950-erne-1-6 (link er udgået) 

 

Linda Hansen, Dansk racehygiejne – et folkeligt projekt, Modkraft, 3.10.2003 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 36 timer 

https://ks.systime.dk/index.php?id=128):)
https://ks.systime.dk/index.php?id=145
https://ks.systime.dk/index.php?id=146
https://ks.systime.dk/index.php?id=147
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=238
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/baggrund-tidsregning-i-andre-kulturer
https://www.dr.dk/tv/se/skru-tiden-tilbage-serie-ii/skru-tiden-tilbage-series/skru-tiden-tilbage-til-1950-erne-1-6
https://www.dr.dk/tv/se/skru-tiden-tilbage-serie-ii/skru-tiden-tilbage-series/skru-tiden-tilbage-til-1950-erne-1-6
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Særlige 

fokus-

punkter 

Forløbet har handlet om tilblivelsen af den danske velfærdsstat med blik på velfærd i det 

traditionelle samfund til skabelsen af en proto-velfærdsstat med skattebetalt fattighjælp i 

det moderne, frem til den velfærdsstat vi kender i dag. Forløbet er kommet rundt om de 

tre samfundstyper, industrialiseringen og urbaniseringen, og disses påvirkning på vel-

færdsstatens tilblivelse. 

Forløbet har skulle give de studerende et indblik i Danmarkshistorien – og en del af den 

som har indflydelse på vores liv i dag – samt natur, teknologi og produktions påvirkning 

på samfundet; hermed også historien som menneskeskabt og menneskeskabende. Forlø-

bet har dog også fungeret som en introduktion til historie og KS med særligt henblik på 

tilegnelse af historisk metode, de taksonomiske niveauer og opgaveskrivning samt kilde-

kritisk forskning. De studerende har til sidst skulle kunne indgå i en demokratisk debat 

om velfærdsstatens fremtid og diskutere konsekvenserne af forskellige synspunkter.  

  

Vi startede med et kort kronologi- og periodiseringsforløb for at give de studerende et 

helhedsbillede af de største perioder i verdenshistorien – og for at placere forløbet i 

dette billede. 

  

De studerende har lavet en ”Den lille historie i den store” som går ud på, at de sætter 

deres familiehistorie i perspektiv til de historiske begivenheder der har fundet sted i 

samtiden (den store historie). Dette har skulle bidrage til at den studerende bl.a. får et 

indblik i historien som menneskeskabende og menneskeskabt. 

  

Historisk metode: vi har gennemgået historisk kildekritik og brug af historien samt ar-

bejdet med det i praksis ift. Analyser af historiske kilder. 

  

Historieopgaven blev skrevet i dette semester. 

  

  

Kernestof: 

̶ dansk historie og identitet  

̶ natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt per-

spektiv  

̶ forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv  

̶ ideologiernes kamp i det 20. århundrede  

̶ historiefaglige metoder  

̶ historiebrug. 

 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

[Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/ skriftligt arbejde/ 
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Titel 2 

 

Oplysningstid og revolution (enkeltfagligt forløb, historie) 

 

 

Indhold Adriansen, m.fl. Fokus 2: Fra oplysningstid til europæisk ekspansion  

Kapitel om Oplysningstiden: https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegra-

tion.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=131 

Kapitel om Revolutioner: https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegra-

tion.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=132 

 

Kilder 

Jean-Jacques Rousseau, Samfundspagten (1762) 

Jacques-Benigne Bossuet: Om det guddommelige monarki 

Denis Diderot: Et brev om kritik af religionen (1771) 

Cahiers des doléances 1789 

Edmund Burke: Tanker om Den Franske Revolution 

 

Den amerikanske uafhængighedserklæring 4. juli 1776 (uddrag): https://verden-

foer1914.systime.dk/index.php?id=103 

 

 

Historien om Danmark, Afsnit 7: Enevælde og oplysningstid: 

https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-enevaelde-og-oplysnings-

tid_145571 

 

Nikolaj Arcel, En kongelig affære, 2012 fra mitcfu.dk 

https://hval.dk/mitCFU/mm/. 

 

Klips med Mads Mikkelsen, som fortæller om filmen om perioden: 

https://www.youtube.com/watch?v=OluEwODqnrk&feature=youtu.be 

 

Omfang 

 

Ca. 26 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har handlet om oplysningstidens tilblivelse i Frankrig og England og 

dens videreførelse i Det danske rige. De studerende har selvstændigt undersøgt i 

og fremlagt om udvalgte filosoffer og deres tanker – herunder begyndelsen på li-

beralismen, socialismen og konservatismen. Vi har arbejdet med oplysningstidens 

autokratiske verden og oplysningstidsideernes påvirkning på denne samt oplys-

ningstidens betydning for vores moderne verden. De studerende har bl.a. skulle 

kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, 

herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

 

https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegration.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=131
https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegration.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=131
https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegration.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=132
https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegration.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=132
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=103
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=103
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-enevaelde-og-oplysningstid_145571
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-enevaelde-og-oplysningstid_145571
https://hval.dk/mitCFU/mm/
https://www.youtube.com/watch?v=OluEwODqnrk&feature=youtu.be
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Fra læreplanen: 

̶ dansk historie og identitet  

̶ nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskellige 

typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper  

̶ natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt 

perspektiv  

̶ forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv  

̶ styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle arbejds-

former/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/ek-

sperimentelt arbejde] 

 

 

 

 

 

Titel 3 

 
Kolonisering og imperialisme (enkeltfagligt, forløb historie) 

 

 

Indhold Kernestof 

 

Larsen og Thorkil Smitt, Introduktion til historie, 2005, 44-46 
Carl- Johan Bryld, Verden før 1914 (kapitel 6, ”Europa og Verden”): https://ver-

denfoer1914.systime.dk/index.php?id=139&L=0 

Carl- Johan Bryld, Verden efter 1914 (kapitel 1, ”Verden 1914”): https://ibog-ver-

denefter1914.systime.dk/index.php?id=516 

 

Kilder 

Jarlen af Cromer om Ægypten, 1908: https://ibog-verdenefter1914.sy-

stime.dk/?id=497 

Francis Galton: Lad kineserne få Afrika, 1879: https://ibog-verdenefter1914.sy-

stime.dk/?id=492  

R. Kipling, Hvid Mands Byrde, 1899: https://ibog-verdenefter1914.sy-

stime.dk/?id=487 

 

Roteiro af Alvaro Velho: https://verdenfoer1914.sy-

stime.dk/index.php?id=154&L=0 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=139&L=0
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=139&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=516
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=516
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=497
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=497
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=492
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=492
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=487
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=487
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=154&L=0
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=154&L=0
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Alvaro Velho, af "Roteiro" (=ruten): https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=153  

 

Columbus’ hemmelige dagbog, Søndag 28. oktober 1492: https://verden-

foer1914.systime.dk/index.php?id=151  

 

 

Historien om Danmark: Grundloven, folket og magten: 

https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-grundloven-folket-og-mag-

ten_145572 

Historien om Danmark: Det svære demokrati: https://www.dr.dk/drtv/se/historien-

om-danmark_-det-svaere-demokrati_145573 

 

Supplerende materiale 

 
Kronologi: https://da.wikipedia.org/wiki/Kronologi 

Periodisering: https://da.wikipedia.org/wiki/Periodisering 

 

Britiske imperialismebilleder: https://ibog-verdenefter1914.sy-

stime.dk/index.php?id=463  

 

The Industrial Revolution (18-19th Century): 

https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q 

 

Klip fra komediefilm fra start-1900-tallet med Robert Stephensons tog, ”The 

Rocket” fra 1829 – verdens første tog: https://faktalink.dk/titelliste/industrialise-

ringen 

 Interaktivt videospil om trekantshandlen: https://www.dr.dk/skole/historie/tag-

til-vestindien 

The Atlantic slave trade: What too few textbooks told you - Anthony Hazard: 

https://www.youtube.com/watch?v=3NXC4Q_4JVg&t=1s 

 

Danmarks kolonihistorie, miniforedrag: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-

og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-kolonihistorie/ 

 

Danske riger og lande efter 1523 (interaktivt kort): https://danmarkshisto-

rien.dk/danske-riger-og-lande-efter-1523/ 

 

 

Omfang 

 

Ca. 48 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har beskæftiget sig med koloniseringsperioden fra ca. 1500 til 1870 og 

imperialismeperioden fra 1871-1914. Den historiske del har skulle give de stude-

rende en forståelse for imperialismens tilblivelse, udbredelse og retfærdiggørelse; 

her har vi bl..a. arbejdet med samtidige britiske og franske kilder (oversat). Vi har 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=153
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=151
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=151
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-grundloven-folket-og-magten_145572
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-grundloven-folket-og-magten_145572
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://da.wikipedia.org/wiki/Kronologi
https://da.wikipedia.org/wiki/Periodisering
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=463
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=463
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?v=xLhNP0qp38Q
https://www.dr.dk/skole/historie/tag-til-vestindien
https://www.dr.dk/skole/historie/tag-til-vestindien
https://www.youtube.com/watch?v=3NXC4Q_4JVg&t=1s
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-kolonihistorie/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-kolonihistorie/
https://danmarkshistorien.dk/danske-riger-og-lande-efter-1523/
https://danmarkshistorien.dk/danske-riger-og-lande-efter-1523/
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sat imperialismen i perspektiv til verden i dag og set på Vestens tilblivelse som su-

permagt. Vi har også kort beskæftiget os med racismens institutionelle tilblivelse i 

forlængelse af darwinismen og racehygiejnisk lære fra vores første forløb. 

  

Forløbet har også fungeret som en historisk optakt til vores sidste forløb: Globali-

sering, og har forsøgt at forklare hvordan vores moderne, globaliserede verden er 

bleven til. 

 

En stor del af forløbet har fundet sted under Coronaepidemien og den følgende 

hjemsendelse. En stor del af undervisningen har derfor taget form af hjemmeop-

gave med efterfølgende feedback, gruppearbejde med henblik på præsentation på 

“klassen” over Teams, og lærer-studerende/gruppe diskussioner, da Teams har 

sine begrænsninger. 

 

Fra læreplanen: 
- nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskellige 

typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper  

̶ natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt 

perspektiv  

̶ forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv  

̶ globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv  

̶ historiefaglige metoder 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle arbejds-

former – en stor del af forløbet er foregået over Teams//skriftligt arbejde - pri-

mært i form af skriftlige afleveringer/ 

 

 

 

 

Titel 4 

 
Det gode samfund (flerfagligt forløb) 

 

 

Indhold Historie 

Kernestof 

 

Fra Peter Frederiksen, Ideologiernes kamp, Systime, 2020: 

Kapitalisme:  https://ideologi.systime.dk/?id=c264    

Socialismen (https://ideologi.systime.dk/index.php?id=143#c266) 

Ideologiernes tidsalder: https://ideologi.systime.dk/?id=123  

Kommunismens Rusland: https://ideologi.systime.dk/?id=125  

Liberalismens USA: https://ideologi.systime.dk/?id=127  

Den kolde krig – den ideologiske krig: https://ideologi.systime.dk/?id=130  

https://ideologi.systime.dk/?id=c264
https://ideologi.systime.dk/index.php?id=143#c266
https://ideologi.systime.dk/?id=123
https://ideologi.systime.dk/?id=125
https://ideologi.systime.dk/?id=127
https://ideologi.systime.dk/?id=130
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Kap. 4, 6 og 7 i https://ideologi.systime.dk/?id=128 

 

 

Supplerende materialer 

https://faktalink.dk/titelliste/skoleskyderier 

https://www.youtube.com/watch?v=UtxxwcQ20Fw 

https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitu-

tion.htm#amdt_2_(1791) §2 

https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-det-svaere-demo-

krati_145573  (uddrag) 

Podcast: Da Adolf blev til Hitler. Malstrøm, Radio24-7 2018 

Sverige - det perfekte samfund? (CFU) DR2, 2018 

Uddrag af Lenins aprilteser, 1917: https://ideologi.systime.dk/?id=c233  

Kamenevs og Sinovjevs svar til Centralkomiteen om, hvorfor de ikke kunne 

stemme for et kup. 10. oktober 1917: https://ideologi.systime.dk/?id=c235  

Den republikanske præsident Calvin Coolidge til Kongressen, 1928:  

https://ideologi.systime.dk/?id=c349   

Forretningsmanden Arthur Robertson om årsagen til, hvorfor børsen krakkede i 

1929: https://ideologi.systime.dk/?id=c357  

Roosevelt under valgkampen 1932: https://ideologi.systime.dk/?id=c359  

Tale i Repræsentanternes Hus af republikaneren Charles Eaton, New Jersey. 

1935.: https://ideologi.systime.dk/?id=c363  

Republikaneren, senator Henry Hatfield kritik af NRA-forslaget: https://ideo-

logi.systime.dk/?id=c365  

Marshall om genopretningen af Europa, 1947: https://ideologi.sy-

stime.dk/?id=c484  

Den sovjetiske udenrigsminister Andrei Vyshinskys tale ved FNs generalfor-

samling, september 1947: https://ideologi.systime.dk/?id=c486  

 

 

 

Samfundsfag 

Kernestof 

Brøndum og Hansen: Luksamfundetop! Columbus, 3. udg. Kap. 8 + 9 

https://oekonomi-nu.systime.dk/?id=2039 (afsnittet om arbejdsløshedsformer) 

Madsen et. Al. KS-bogen, Columbus, 1. udgave, 3. oplag, 2018, s. 80-83 

 

Supplerende materialer 

- Video: Jeg svigter mine patienter. DR 2019.  

- Video: Det store babykrak (CFU) DR 2009 

- Video: 21 Søndag, 6 nov. 2016. (Boom i Privat-skoler) 

https://ideologi.systime.dk/?id=128
https://faktalink.dk/titelliste/skoleskyderier
https://www.youtube.com/watch?v=UtxxwcQ20Fw
https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amdt_2_(1791)
https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amdt_2_(1791)
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-det-svaere-demokrati_145573
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-det-svaere-demokrati_145573
https://ideologi.systime.dk/?id=c233
https://ideologi.systime.dk/?id=c235
https://ideologi.systime.dk/?id=c349
https://ideologi.systime.dk/?id=c357
https://ideologi.systime.dk/?id=c359
https://ideologi.systime.dk/?id=c363
https://ideologi.systime.dk/?id=c365
https://ideologi.systime.dk/?id=c365
https://ideologi.systime.dk/?id=c484
https://ideologi.systime.dk/?id=c484
https://ideologi.systime.dk/?id=c486
https://oekonomi-nu.systime.dk/?id=2039
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- Universel velfærd er snart fortid. Berlingske 24.01.2014 

- Lars Rhode: pas på! Berlingske 08.12.2016 

- Danske Bank vil Stramme. 06.01.2017 

- Brug bare nogle flere penge. 22.04.2017 

 

 

 

 

Religion 

Kernestof 

- Søren Rosenberg Petersen. ”Har Luther haft betydning for velfærdssta-

ten?” i Reformationen 500 år tillæg til Kristeligt Dagblad d. 6/1-2017: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/ide-tanke/har-luther-haft-betydning-

velfaerdsstaten  

- Kristne reaktioner på modernisering: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/index.php?id=296&L=0 (undlad afsnit om Kirkegaard, 

Grundtvig og Beck)  

- Fakta om religion i det senmoderne samfund (begrebsliste over vigtige 

teorier): https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=279 

- Hvithamar, Ahle, Jensen & Andersen, Horisont – Grundbog i religion, 

Gyldendal, 2013”Andre former for organisation af kristendommen” og 

”Kristendom i dag”, s. 102-104  

- Demokrati og kristendom i Danmark, i i-bogen Religionsportalen: 

https://religion.systime.dk/?id=721 

- Religion i USA: https://usahistoriesamfundreligion.sy-

stime.dk/?id=p129 

- Zuckerman Samfund uden Gud, uddrag: https://religion.sy-

stime.dk/?id=c2362&L=0  

- Puritanismen: https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=p259   

- Religion i USA i dag: https://usahistoriesamfundreligion.sy-

stime.dk/index.php?id=228  

- Oversigt over de store kristne retninger i USA: https://usahistoriesam-

fundreligion.systime.dk/index.php?id=263  

- Civilreligion: https://religion.systime.dk/?id=p724 

- Den amerikanske præsidents betydning for civilreligion i USA: 

https://religion.systime.dk/?id=c5389  

-  

Supplerende materialer 

 

- Udvalgte uddrag fra grundloven, paragraf 4, 6, 66, 67,  68, 69 og 70, 

https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret/grundloven-

med-forklaringer   

- Undersøgelse/artikel fra Pew Research Center: When Americans Say 

They Believe in God, What Do They Mean? https://www.pewfo-

rum.org/2018/04/25/when-americans-say-they-believe-in-god-what-do-

they-mean/  

- Guds Børnehær, dokumentar, adgang via CFU. 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/ide-tanke/har-luther-haft-betydning-velfaerdsstaten
https://www.kristeligt-dagblad.dk/ide-tanke/har-luther-haft-betydning-velfaerdsstaten
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=296&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=296&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=279
https://religion.systime.dk/?id=721
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=p129
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=p129
https://religion.systime.dk/?id=c2362&L=0
https://religion.systime.dk/?id=c2362&L=0
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=p259
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=228
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=228
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=263
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=263
https://religion.systime.dk/?id=p724
https://religion.systime.dk/?id=c5389
https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret/grundloven-med-forklaringer
https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret/grundloven-med-forklaringer
https://www.pewforum.org/2018/04/25/when-americans-say-they-believe-in-god-what-do-they-mean/
https://www.pewforum.org/2018/04/25/when-americans-say-they-believe-in-god-what-do-they-mean/
https://www.pewforum.org/2018/04/25/when-americans-say-they-believe-in-god-what-do-they-mean/
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- Prædiken af Luther: Om pligten til at tage sig af sit medmenneske: ud-

drag af en prædiken fra Luthers Kirkepostil. Udlevere i word-format. 

- YouTube-video: Deadline interview med Phil Zuckermann: 

https://www.youtube.com/watch?v=n9vc7v7em_4  

 

 

Omfang 

 

Ca. 12 timer 

Særlige fokus-

punkter 

I dette forløb har vi arbejdet med begrebet det gode samfund. Vi har set på det gode 

samfund fra tre forskellige perspektiver der udviklede sig i det 20. århundrede: det 

amerikanske (liberale), det sovjetiske (kommunistiske) og den såkaldte ”tredje vej” 

(her: Danmark og socialdemokrati). 

Vi har arbejdet med amerikansk og russisk/sovjetisk historie i det 20. århundrede 

og har arbejdet i dybden med ideologierne der formede disse to supermagter un-

der Den kolde krig. 

Igennem forløbet har vi forsøgt at besvare spørgsmålet: hvad er et godt samfund? 

Vi har bygget videre på vores første forløb om Den danske velfærdsstat for at få 

et indblik i tiden (ca. starten af 1900-tallet), samt de socialistiske og liberalistiske 

ideer, som påvirkede velfærdsstatens tilblivelse 

De studerende har skulle bruge deres viden om oplysningsfilosofferne (bl.a. Locke 

og Rousseau) til at få en forståelse for filosofien bag den liberalistiske og den soci-

alistiske ideologi. 

  

̶ dansk historie og identitet  

̶ natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt 

perspektiv  

̶ styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  

̶ ideologiernes kamp i det 20. århundrede  

̶ historiefaglige metoder  

̶ historiebrug. 

 

Samfundsfag 

• Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 

• Økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstru-

menter. 

(Den universelle, residuale og korporative model) 

 

 

Religion 

- Luthers betydning for velfærdsstaten 

- Religion i det senmoderne samfund  

- Kristendom i USA  

- Civilreligion 

https://www.youtube.com/watch?v=n9vc7v7em_4


 

 

Side 11 af 21 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle arbejds-

former/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/ek-

sperimentelt arbejde] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5 

 
Globalisering (flerfagligt forløb) 

 

 

Indhold Kernestof 

 

Madsen et. Al. KS-bogen, Columbus, 1. udgave, 3. oplag, 2018, s. 59-77 

 
Fukuyama: Liberalismens sejr: https://ideologi.systime.dk/?id=269  

Huntington: Civilisationernes sammenstød:  https://ideologi.systime.dk/?id=270  

Fukuyama, Historiens afslutning og det sidste menneske (uddrag, 1992): https://ideo-

logi.systime.dk/?id=c651  

Huntington, Civilisationernes sammenstød (uddrag, 1993): https://ideologi.sy-

stime.dk/?id=c901 

 

Metode 
Kultur- og samfundsfag af Reimick et al. (om brug og misbrug af historien): 

https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c292   

Kultur- og samfundsfag af Reimick et al.  

Årssagsforklaringer: https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c256  

Aktør og struktur: https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c1236 

Kilder: https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c267 

Kildekritik: https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c271 

 

 

Kilder 

 
”Velkommen Mustafa” af Direktør Jens Fisker, Dansk Arbejdsgiverforening. Kronik 1970 

(uddrag) 

 

https://ideologi.systime.dk/?id=269
https://ideologi.systime.dk/?id=270
https://ideologi.systime.dk/?id=c651
https://ideologi.systime.dk/?id=c651
https://ideologi.systime.dk/?id=c901
https://ideologi.systime.dk/?id=c901
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c292
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c256
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c1236
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c267
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=c271
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Hanne Reintoft, medlem af Folketinget for Danmarks Kommunistiske Parti. 

 Tale i Folketinget 1970 (uddrag) 

 
Introduktionsteksten video (ca. 8 min.) om indvandring i Danmark i 60-80’erne og 

den skiftende holdning til det: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kil-

der/vis/materiale/indvandring-i-velfaerdsstaten-efter-1965/ 

 

Ishøjs borgmester, Per Madsen (S), om indvandring i Berlingske Tidende 1976: 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ishoejs-borgme-

ster-per-madsen-s-om-indvandring-i-berlingske-tidende-1976/ 

Interview med Ishøjs borgmester, Per Madsen (S), i Ekstra Bladet 1987: 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/interview-med-

ishoejs-borgmester-per-madsen-s-i-ekstra-bladet-1987/ 

 
Baggrund: 

 - Hizb ut Tahrir:  https://denstoredanske.lex.dk/Hizb_ut-Tahrir 

- Dansk Folkeparti:  https://denstoredanske.lex.dk/Dansk_Folkeparti  

  

Videoer 

 ”Kvinderne fra Hizb ut Tahrir” (kilde, video): https://www.facebook.com/Kvin-

derneHTS/  

”Pas på Danmark” (kilde fra Dansk Folkeparti, video): https://danskfolke-

parti.dk/pas-paa-danmark/  

  

Mette Frederiksen, Facebookindslag om omskæringsdebatten fra 11.9.2020 

  

 

 

 

Samfundsfag 

Kernestof 

Madsen et. Al. KS-bogen, Columbus, 1. udgave, 3. oplag, 2018 s. 83-89, 94-97 

 

Supplerende materialer 

• Integrationen er en succes, når vi kan nedlægge Integrationsministeriet. 

3. aug. 2020 

• Jeg går ikke ud, medmindre det er strengt nødvendigt. 3. august 2019 

Berlingske 

• Nydanske piger indtager svømmehallen - hvis den er fri for drenge. 27. 

april 2016 Berlingske 

• Dansk Folkeparti: Forbud mod bederum skal kun ramme islam. 13. juli 

2017, kl. 0:00 

• Hizb ut-Tahrir: Vi kæmper mod assimilation af muslimer i det danske 

samfund. Kristeligt –Dagblad, 6. januar 2012, kl. 0:01 

• Socialisering mellem to kulturer (Pdf) 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-i-velfaerdsstaten-efter-1965/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-i-velfaerdsstaten-efter-1965/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ishoejs-borgmester-per-madsen-s-om-indvandring-i-berlingske-tidende-1976/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ishoejs-borgmester-per-madsen-s-om-indvandring-i-berlingske-tidende-1976/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/interview-med-ishoejs-borgmester-per-madsen-s-i-ekstra-bladet-1987/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/interview-med-ishoejs-borgmester-per-madsen-s-i-ekstra-bladet-1987/
https://denstoredanske.lex.dk/Hizb_ut-Tahrir
https://denstoredanske.lex.dk/Dansk_Folkeparti
https://www.facebook.com/KvinderneHTS/
https://www.facebook.com/KvinderneHTS/
https://danskfolkeparti.dk/pas-paa-danmark/
https://danskfolkeparti.dk/pas-paa-danmark/
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• Se den rystende statistik: Så dårligt går det med integrationen" BT. 26. nov 

2013 

• https://youtu.be/okTCYXc2Vyo 

• https://youtu.be/D7ME6hLdPy0 

• Jihad er den største modkultur. Politiken 16.11 2015 

• Nils D. blev terrorist for IS ved et tilfælde Politiken 25.01.2016  

 

 

 

 

Religion 

Kernestof 

- Egede-Pedersen & Pedersen, ”Globalisering – ”Kulturmøder og religiøse 

konflikter”, i KS-bogen, Columbus, 2018, s. 98-113 

- Sura 9, vers 5 

- Jens Formans model ”Former for Sharia” i Grundbogen til Religion C: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p161  

- Artikel fra Jyllands-Posten, afsnit ”Muslimsk partiel omskæring”: 

https://docplayer.dk/11383479-Saadan-foregaar-en-omskaering-af-en-

dreng.html  

- Beskrivelse af muslimsk omskæring, uddrag fra islamstudie.dk: http://is-

lamstudie.dk/?page_id=2064 

- Definition af rituel omskæring: https://denstoredan-

ske.lex.dk/omsk%C3%A6ring 

- Sundhedsstyrelsen notat om omskæring af drengebørn fra 2013: 

https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Andre_ydel-

ser/2013/Juni/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2013/Om-

skaering-af-drengeboern/sundhedsstyrelsens_undersoegelse_af_omskae-

ring_af_drenge.ashx, s. 5 

- Kronik fra Jyllands-Posten om rituel omskæring af drengebørn: 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10643216/12-grunde-til-at-

forbyde-omskaering-af-drengeboern/  

Supplerende materialer 

- Hadith af Al-Bukhari i Religionshistoriske Hovedværker i Uddrag: https://rh.sy-

stime.dk/?id=c284 (Fra ” Efter Abu Hurayra – måtte Gud have velbehag i 

ham” til og med: ”Så sagde han: "Det var Gabriel. Han kom for at belære 

menneskene om deres religion"”.  

 

 

Omfang 

 

Ca. 60 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Historie  

̶ dansk historie og identitet  

̶ nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskellige 

typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper  

https://youtu.be/okTCYXc2Vyo
https://youtu.be/D7ME6hLdPy0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p161
https://docplayer.dk/11383479-Saadan-foregaar-en-omskaering-af-en-dreng.html
https://docplayer.dk/11383479-Saadan-foregaar-en-omskaering-af-en-dreng.html
http://islamstudie.dk/?page_id=2064
http://islamstudie.dk/?page_id=2064
https://denstoredanske.lex.dk/omsk%C3%A6ring
https://denstoredanske.lex.dk/omsk%C3%A6ring
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Andre_ydelser/2013/Juni/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2013/Omskaering-af-drengeboern/sundhedsstyrelsens_undersoegelse_af_omskaering_af_drenge.ashx
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Andre_ydelser/2013/Juni/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2013/Omskaering-af-drengeboern/sundhedsstyrelsens_undersoegelse_af_omskaering_af_drenge.ashx
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Andre_ydelser/2013/Juni/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2013/Omskaering-af-drengeboern/sundhedsstyrelsens_undersoegelse_af_omskaering_af_drenge.ashx
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Andre_ydelser/2013/Juni/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2013/Omskaering-af-drengeboern/sundhedsstyrelsens_undersoegelse_af_omskaering_af_drenge.ashx
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10643216/12-grunde-til-at-forbyde-omskaering-af-drengeboern/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10643216/12-grunde-til-at-forbyde-omskaering-af-drengeboern/
https://rh.systime.dk/?id=c284
https://rh.systime.dk/?id=c284
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̶ natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt 

perspektiv  

̶ forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv  

̶ styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  

̶ ideologiernes kamp i det 20. århundrede  

̶ globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

 

Samfundsfag: 

• Sociale og kulturelle forskelle 

 

Identitetsformer: Ren, bindestregs, kreolsk identitet.  

Integration, assimilering, Segregering.  
 

 

Religion: 

- Islams seks trosartikler  

- Muhammeds betydning i islam  

- Livet som muslim (islams fem søjler, påklædnings- og spiseregler) 

- Islam, demokrati og sharia 

- Sunni- og shiaislam 

- Muslimsk omskæring 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle arbejds-

former/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/ek-

sperimentelt arbejde] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 

6 

 

Social arv i det senmoderne samfund (Samfundsfag – enkeltfaglig ) 

Ind-

hold 

Kernestof 

• Kap 2, 3 i https://samfc.systime.dk/index.php?id=183&L=0 

• Afsnittet om integration her: https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=151 

• Afsnit 5.1 https://samfc.systime.dk/index.php?id=183&L=0 

 

 

https://samfc.systime.dk/index.php?id=183&L=0
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=151
https://samfc.systime.dk/index.php?id=183&L=0
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Supplerende materialer 

• Unge føler sig presset af de mange valg. Berlingske 18 aug. 2005 

• https://www.youtube.com/watch?v=vQfBG-Y01_U 

• S. 4-5 i 

http://web.econ.ku.dk/NF/%C3%85rsm%C3%B8der/%C3%85rsm%C3%B8de%

202008/Koldingfjord%202008/Niels%20Ploug/N%C3%98F%202008_Ses-

sion_Ulighed_Baggrundsdokument_SFI.pdf 

• https://www.emiliavanhauen.dk/artikler/brug_din_erotiske_kapital_og_vaer_cool/ 

• Hvad er erotisk kapital? Information, 26 aug. 2011 

• Overlæge: Nye sygeplejersker kan for lidt. Politiken, 22 aug. 2006 

• youtube.com/watch?v=1OZFVbR5pKk 

• https://www.youtube.com/watch?v=iFz1mhWw29o 

• En syg forskel episode 1. https://www.dr.dk/drtv/episode/en-syg-forskel_103170 

DR. 2016 

• “Historien om Jimmi”. Blok på bistand, DR. Episode 1 og 2.  

• Integrationsydelse kan spænde ben for integrationen. Arbdejderen, Fredag, 21. au-

gust, 2015, 06:36:05 
• Kommuner og socialrådgivere nedsabler integrationsydelsen. DR. 12. JAN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Om-

fang 

 

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid opgøres i timer a 60 mi-

nutter. Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

Sær-

lige 

fo-

kus-

punk

ter 

Identitetsdannelse og socialisering 

Ligestilling 

kvantitativ og kvalitativ metode. 

 

Giddens og Ziehe: det senmoderne samfund 

Goffman (Front- og backstage) 

Honneth (Anerkendelse)  

Bourdieu (De 3 kapitaler og habitus) 

  

 

 

 

 

 

Væ-

sent-

ligste 

ar-

bejds

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle arbejdsfor-

mer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt ar-

bejde] 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vQfBG-Y01_U
http://web.econ.ku.dk/NF/%C3%85rsm%C3%B8der/%C3%85rsm%C3%B8de%202008/Koldingfjord%202008/Niels%20Ploug/N%C3%98F%202008_Session_Ulighed_Baggrundsdokument_SFI.pdf
http://web.econ.ku.dk/NF/%C3%85rsm%C3%B8der/%C3%85rsm%C3%B8de%202008/Koldingfjord%202008/Niels%20Ploug/N%C3%98F%202008_Session_Ulighed_Baggrundsdokument_SFI.pdf
http://web.econ.ku.dk/NF/%C3%85rsm%C3%B8der/%C3%85rsm%C3%B8de%202008/Koldingfjord%202008/Niels%20Ploug/N%C3%98F%202008_Session_Ulighed_Baggrundsdokument_SFI.pdf
https://www.emiliavanhauen.dk/artikler/brug_din_erotiske_kapital_og_vaer_cool/
https://www.youtube.com/watch?v=iFz1mhWw29o
https://www.dr.dk/drtv/episode/en-syg-forskel_103170
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for-

mer 

 

 

 

 

 

Titel 7 

 

Folkestyret (Samfundsfag - enkeltfagligt) 

Indhold Kernestof 

Kap. 6, 7 og 8 i https://samfc.systime.dk/index.php?id=142&L=0 

 

Supplerende materialer 

• https://www.dr.dk/skole/samfundsfag/ideologi-dummies 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=BqYGZTNv3Wk 

• https://www.youtube.com/watch?v=o29dPGCy64E 

• https://www.youtube.com/watch?v=7Gc0f-NMPPM 

• Forskerne har talt: Ja, det blev et klimavalg 12. JUN 2019 

• Arbejderne foretrækker blå blok altinget 1 maj 2017 

• Stålsat Samuelsen: Vælter regeringen, hvis ikke han får sin vilje 31. Aug. 

2016 

• Fronterne trukket op: Så uenige er Radikale og Socialdemokraterne 23. 

Aug. 2016 

• https://nyheder.tv2.dk/folketingsvalg/resultater 

• Mette Frederiksen dropper De Radikale: Det her er slutrejsen for blokpoli-

tik. 4 juni 2018 
• Ny måling: Miljø og klima er vigtigere for vælgerne end flygtninge og ud-

lændinge. 12 febr. 2019 

• Støttepartiers krav til Mette Frederiksen: Bind dig til klimalov, før du bli-

ver statsminister. 30 maj 2019 

• DF: derfor gik vi ikke i regering. Altinget 5. aug. 2015.  

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid opgøres i timer 

a 60 minutter. Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddan-

nelse § 19)] 

Særlige fokus-

punkter 

De politiske ideologier og partier i Danmark 

politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, 

herunder ligestilling mellem kønnene 

Politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng 

https://samfc.systime.dk/index.php?id=142&L=0
https://www.dr.dk/skole/samfundsfag/ideologi-dummies
https://www.youtube.com/watch?v=BqYGZTNv3Wk
https://www.youtube.com/watch?v=o29dPGCy64E
https://www.youtube.com/watch?v=7Gc0f-NMPPM
https://nyheder.tv2.dk/folketingsvalg/resultater
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Kvantitativ og kvalitativ metode. 

 

Kaare Strøms model for partiadfærd 

+ Molin og Easton 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle arbejds-

former/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/ek-

sperimentelt arbejde] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 8 

 

Hvad er religion? En introduktion til religionsfaget  

Indhold Kernestof 

- Hvad er religion i Religionsportalen: https://religion.sy-

stime.dk/index.php?id=467&L=0   

- Videoer – Religionsdefinitioner i Religionsportalen https://religion.sy-

stime.dk/index.php?id=468   

- Myter i Begrebsnøglen til Religion: https://begrebsnoeglentilreligion.sy-

stime.dk/?id=p148   

- Myter i Grundbogen til Religion C: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/index.php?id=254 

- Græsk teogoni, uddrag fra Gads Religionshistoriske tekster, red. Bent Alster og 

Christian Lindtner, Systime, 2006 (Se Onenote) 

- Religionskritisk analysemodel: https://religionskritik.sy-

stime.dk/index.php?id=257 

- Græsk antropogoni, uddrag fra Gads Religionshistoriske tekster, red. Bent Al-

ster og Christian Lindtner, Systime, 2006 (Se OneNote).  

- Ritualtyper i Begrebsnøglen til Religion : https://begrebsnoeglentilreligion.sy-

stime.dk/index.php?id=159  

- Ritualer i Religionsportalen: https://religion.systime.dk/index.php?id=588  

(Kun afsnit ”Ritual og kommunikation” og ”Ritualets virkning”).  

- Jørgen Podemann Sørensens ritual-myte model: https://begrebsnoeglen-

tilreligion.systime.dk/index.php?id=161    

- Offerritual, uddrag fra Gads Religionshistoriske tekster, red. Bent Alster og 

Christian Lindtner, Systime, 2006 (Se OneNote).  

- Van Gennep og overgangsritualer i Grundbogen til Religion C: https://grund-

bogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=255#c961 (Kun afsnittet 

”Overgangsritual” herunder Van Genneps model)  

https://religion.systime.dk/index.php?id=467&L=0
https://religion.systime.dk/index.php?id=467&L=0
https://religion.systime.dk/index.php?id=468
https://religion.systime.dk/index.php?id=468
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p148
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p148
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=254
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=254
https://religionskritik.systime.dk/index.php?id=257
https://religionskritik.systime.dk/index.php?id=257
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=159
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=159
https://religion.systime.dk/index.php?id=588
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=161
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=161
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=255#c961
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=255#c961
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- Uddrag fra Odysseen, http://wayback-01.kb.dk/way-
back/20100504154259/http:/www2.kb.dk/elib/lit/dan/wil-
ster/od.kml/03/index.htm, v. 430-463 

 

 

Supplerende materialer 

- Michael Rothstein: “Religionshistorien på fem minutter”: http://religi-

onsoraklene.no/spesial-religionshistorien-pa-fem-minut-

ter/?fbclid=IwAR23RaulsTKfOUma2iYwJJis5L2LJawrvTh6YR-

XmpX673fr3H4Ssvvj3RNk 

- Folkekirkens hjemmeside: https://www.folkekirken.dk/  

- 1. Mosebog, kap. 1, vers. 26-31: https://www.bibelselskabet.dk/brugbibe-

len/bibelenonline/1_Mos/1   

 

Omfang 

 

= 10 lektioner á 45 minutter  

Særlige fokus-

punkter 

Myter og ritualer med udgangspunkt i udvalgte myter/ritualbeskrivelser fra græsk 

religion.  

Van Genneps analysemodel til overgangsritualer  

Jørgen Podemann Sørensens ritual-myte-model  

Religionskritisk analysemodel 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, selvstændig opgaveløsning, gruppearbejde, virtuelle arbejds-

former, informationssøgning   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Titel 9 

 

Kristendommens formative periode og historiske udvikling  

Indhold Kernestof 

- Hvithamar, Ahle, Jensen & Andersen, Horisont – Grundbog i religion, Gyl-
dendal, 2013: ”Kanoniske skrifter og Jesus som frelser”, s. 86  

- Kristendom: https://religion.systime.dk/index.php?id=481&L=0 (Afsnit 
”Kristendommen stiftere” + ”Jesus Kristus”) 

- Fakta om Kristendom: https://grundbogentilreligionc.sy-
stime.dk/index.php?id=285 

- Den historiske Jesus – fra Jesus-bevægelse til verdensreligion: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=284&L=0   

http://wayback-01.kb.dk/wayback/20100504154259/http:/www2.kb.dk/elib/lit/dan/wilster/od.kml/03/index.htm
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20100504154259/http:/www2.kb.dk/elib/lit/dan/wilster/od.kml/03/index.htm
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20100504154259/http:/www2.kb.dk/elib/lit/dan/wilster/od.kml/03/index.htm
http://religionsoraklene.no/spesial-religionshistorien-pa-fem-minutter/?fbclid=IwAR23RaulsTKfOUma2iYwJJis5L2LJawrvTh6YRXmpX673fr3H4Ssvvj3RNk
http://religionsoraklene.no/spesial-religionshistorien-pa-fem-minutter/?fbclid=IwAR23RaulsTKfOUma2iYwJJis5L2LJawrvTh6YRXmpX673fr3H4Ssvvj3RNk
http://religionsoraklene.no/spesial-religionshistorien-pa-fem-minutter/?fbclid=IwAR23RaulsTKfOUma2iYwJJis5L2LJawrvTh6YRXmpX673fr3H4Ssvvj3RNk
http://religionsoraklene.no/spesial-religionshistorien-pa-fem-minutter/?fbclid=IwAR23RaulsTKfOUma2iYwJJis5L2LJawrvTh6YRXmpX673fr3H4Ssvvj3RNk
https://www.folkekirken.dk/
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/1
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/1
https://religion.systime.dk/index.php?id=481&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=285
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=285
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=284&L=0
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- Den mytiske Jesus – evangeliernes fremstilling af Jesus: https://grundbo-
gentilreligionc.systime.dk/index.php?id=288#c1261  

- Karismatisk ledelse: https://begrebsnoeglentilreligion.sy-
stime.dk/index.php?id=140 

- Lukasevangeliet kap. 4, https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibe-
lenonline/Luk/4  

- Matthæusevangeliet kap. 5-7 (bjergprædikenen), https://www.bibelselska-

bet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/5  

- Mytologi: https://religion.systime.dk/index.php?id=1006 (kun afsnit ”den 

kristne grundmyte”). 

- 1. Mosebog kap. 1-2,25:  https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bi-
belenonline/1_Mos/1 

- Hvithamar, Ahle, Jensen & Andersen, Horisont – Grundbog i religion, Gyl-

dendal, 2013: ”Synd”, s. 87-88 (Se OneNote).  

- Kristendom: https://religion.systime.dk/?id=c922&L=0 (Afsnit ”Kristen-

dommens menneskesyn”)   

- Mytologi: https://religion.systime.dk/index.php?id=1006#c5292 (videoer 

om syndefaldsmyten). 

- Første Mosebog, kapitel 3, vers 1-24, https://www.bibelselska-

bet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/3 

- Hvithamar, Ahle, Jensen & Andersen, Horisont – Grundbog i religion, Gyl-

dendal, 2013: ”Dommedag og frelse” s. 88-90 (Se OneNote) 

- Hvithamar, Ahle, Jensen & Andersen, Horisont – Grundbog i religion, Gyl-

dendal, 2013: ”Treenigheden” s. 87 (Se OneNote) 

- Hvithamar, Ahle, Jensen & Andersen, Horisont – Grundbog i religion, Gyl-

dendal, 2013: ”Centrale ritualer gudstjeneste, nadver og dåb” s. 95-96 

- Kristendom: https://religion.systime.dk/?id=c921&L=0 (Afsnit ”Kristen-

dommens gudsopfattelse”).  

- Lukasevangeliet kap. 22, vers 7-23: Nadveren: https://www.bibelselska-

bet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/22    

- Matthæusevangeliet kap. 27, vers 11-61: https://www.bibelselska-

bet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/27 

- Karismatisk ledelse: https://begrebsnoeglentilreligion.sy-

stime.dk/index.php?id=140 (afsnit om rutinisering af karisma) 

- De dominerende kristne retninger: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/index.php?id=287   

- Den Romersk-katolske kirke: https://religion.systime.dk/?id=c1461  

- Dr dokumentar ”1000 års tro: Danernes store religionsskifte”: 

https://www.dr.dk/drtv/se/1000-aars-tro_-danernes-store-religions-

skifte_103541  

- Widikunds beretning om Poppo og Harald Blåtand: https://nat-

mus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/undervisning-paa-nationalmu-

seet/undervisningsmaterialer/ungdomsuddannelserne/danmarks-old-

tid/kilder/widukinds-beretning-om-poppo-og-harald-blaatand/  

- Youtube video om Luther: https://www.you-
tube.com/watch?v=FhGGjRjvq7w. 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=288#c1261
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=288#c1261
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=140
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=140
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/4
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/4
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/5
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/5
https://religion.systime.dk/index.php?id=1006
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/1
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/1
https://religion.systime.dk/?id=c922&L=0
https://religion.systime.dk/index.php?id=1006#c5292
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/3
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/3
https://religion.systime.dk/?id=c921&L=0
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/22
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/22
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/27
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/27
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=140
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=140
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=287
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=287
https://religion.systime.dk/?id=c1461
https://www.dr.dk/drtv/se/1000-aars-tro_-danernes-store-religionsskifte_103541
https://www.dr.dk/drtv/se/1000-aars-tro_-danernes-store-religionsskifte_103541
https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/undervisning-paa-nationalmuseet/undervisningsmaterialer/ungdomsuddannelserne/danmarks-oldtid/kilder/widukinds-beretning-om-poppo-og-harald-blaatand/
https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/undervisning-paa-nationalmuseet/undervisningsmaterialer/ungdomsuddannelserne/danmarks-oldtid/kilder/widukinds-beretning-om-poppo-og-harald-blaatand/
https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/undervisning-paa-nationalmuseet/undervisningsmaterialer/ungdomsuddannelserne/danmarks-oldtid/kilder/widukinds-beretning-om-poppo-og-harald-blaatand/
https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/undervisning-paa-nationalmuseet/undervisningsmaterialer/ungdomsuddannelserne/danmarks-oldtid/kilder/widukinds-beretning-om-poppo-og-harald-blaatand/
https://www.youtube.com/watch?v=FhGGjRjvq7w
https://www.youtube.com/watch?v=FhGGjRjvq7w
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- Podcast fra Radio24/7 om Luther: : https://www.carlsbergfon-
det.dk/da/Nyheder/Formidling/24-Sporgsmaal-til-professo-
ren/2017#q34  

- Hvithamar, Ahle, Jensen & Andersen, Horisont – Grundbog i religion, Gyl-
dendal, 2013: ”Skema over de tre kristne hovedretninger”, s. 91. 

- Egen video: Et kort historisk overblik over reformationen og centrale po-
inter hos Luther. 

 

 

Supplerende materialer 

 

- Paulus' brev til romerne kap. 5, vers 1-21: https://www.bibelselska-

bet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Rom/5.   

- Uddrag fra Bart D. Erhmann's bog The Historical Jesus, pdf 

- Video om L. Ron Hubbard: https://www.scientology.dk/l-ron-hub-

bard/#slide1  

- Artikel fra folkekirken.dk: https://www.folkekirken.dk/om-troen/at-va-

ere-kristen/trosbekendelse/ti-vigtige-dogmer 

- Artikel fra dr.dk: https://www.dr.dk/historie/danmarkshistorien/jesus-

blev-solgt-som-maegtig-krigergud-til-vikingerne 

 

 

 

 

Omfang 

 

= 20 lektioner á 45 minutter.  

Særlige fokus-

punkter 

- Kristendommens formative periode  

- Jesus 

- Den kristne grundmyte 

- Max Webers autoritetstyper: særligt med fokus på karismatisk ledelse og 

rutinisering af karisma 

- kristendommens indføring i Danmark 

- Den katolske kirke 

- Den protestantiske reformation og den protestantiske kirke 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, selvstændig opgaveløsning, gruppearbejde, virtuelle arbejds-

former, informationssøgning   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Formidling/24-Sporgsmaal-til-professoren/2017#q34
https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Formidling/24-Sporgsmaal-til-professoren/2017#q34
https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Formidling/24-Sporgsmaal-til-professoren/2017#q34
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Rom/5
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Rom/5
https://www.scientology.dk/l-ron-hubbard/#slide1
https://www.scientology.dk/l-ron-hubbard/#slide1
https://www.folkekirken.dk/om-troen/at-vaere-kristen/trosbekendelse/ti-vigtige-dogmer
https://www.folkekirken.dk/om-troen/at-vaere-kristen/trosbekendelse/ti-vigtige-dogmer
https://www.dr.dk/historie/danmarkshistorien/jesus-blev-solgt-som-maegtig-krigergud-til-vikingerne
https://www.dr.dk/historie/danmarkshistorien/jesus-blev-solgt-som-maegtig-krigergud-til-vikingerne
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